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Θεσσαλονίκη, 08/01/2013
Αρ.Πρωτ.: 1596 /2013
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Accessibility improved at border CROSsings for
the integration of South East Europe (ACROSSEE)” (Βελτίωση της προσπελασιμότητας στις
συνοριακές διελεύσεις για την ολοκλήρωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης),
το
οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (South East Europe Transnational Cooperation
Programme - SEE) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Χρίστο Ν.
Ταξιλτάρη, Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, προτίθεται να
αναθέσει σε 3 άτομα, για διάστημα έως 20 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν
λόγω έργου), και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 150.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και όλων των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (70.000€) – 1 άτομο
Πακέτο Εργασίας (Work Package) 1: Transnational project and financial management 4.000€
σύνολο
Act 1.2: Καθημερινή παρακολούθηση και διαχείριση του έργου (Day to day project management –
internal Communication flows) για το ποσό των 2.000€.
Act 1.4: Οικονομική διαχείριση και διαδικασίες πιστοποίησης δαπανών (Financial Flows and
Activities) για το ποσό των 2.000€.
Πακέτο Εργασίας (Work Package) 2: Communication activities 6.000€ σύνολο
Act 2.1 και 2.2: Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης του έργου (media/ non – media
dissemination) για το ποσό των 2.100€.
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει:
- Υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου του ΠΕ 2 για την προετοιμασία του περιεχομένου προς
δημοσίευση στην ιστοσελίδα του έργου.
- Διανομή ενημερωτικού πληροφοριακού υλικού - επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για
την προώθηση του έργου.
- Συγγραφή και δημοσίευση άρθρων σε περιοδικά/ συνέδρια κατά την πρόοδο του έργου.
Πακέτο Εργασίας (Work Package) 3: Institutional platform and administrative co-operation
10.000€ σύνολο
Act 3.1: Συνεργασία για την ανάπτυξη ενιαίου δικτύου Μεταφορών (Fostering co-operation for a
single SEE transport network) για το ποσό των 5.000€.

Συνδρομή στην αποτίμηση της πρότασης για αναθεώρηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων
Μεταφορών, της διεύρυνσης της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια, της προοπτικής για την περίοδο 20132020 κλπ. για την ενίσχυση της συνεργασίας προς την ένταξη των Δικτύων των Δυτικών
Βαλκανίων στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.
Act 3.2: Μνημόνιο Συνεννόησης (Multilevel Memorandum of Understanding for a short term
advancement of cooperation on border-crossing sections) για το ποσό των 5.000€.
Συνδρομή στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Υλοποίησης μέτρων για τη βελτίωση και τυποποίηση των
διαδικασιών κατά τη διέλευση των συνόρων στη ΝΑ Ευρώπη.
Πακέτο Εργασίας (Work Package) 4: Transport model 21.000€ σύνολο
Act 4.1: Ανάλυση της ζήτησης (Demand analysis: methodology and data collection, Data loading
road railway and waterways).
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει:
- Συνδρομή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάλυση της ζήτησης.
- Συνδρομή στην ανάπτυξη υποδείγματος προσομοίωσης και στην κατάστρωση σεναρίων
ανάπτυξης προς διερεύνηση.
- Συλλογή δεδομένων.
Πακέτο Εργασίας (Work Package) 5: Cross border analysis 29.000€ σύνολο
Act 5.1: Αξιολόγηση χωρητικότητας υφιστάμενων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των
διασυνοριακών (Assessment of Available Infrastructure Capacity) για το ποσό των 7.500€.
Act 5.2: Ανάλυση δυνατοτήτων και τάσεων και έρευνες σε συνοριακούς σταθμούς για την
απλοποίηση των διαδικασιών και την βελτίωση της απόδοσης του συστήματος μεταφορών
(Potential Competitive Elements and Cutting Running Times Objective: to plan shorter running
times for already existing and new trains; Make the infrastructure performance transparent;
Providing an input for infrastructure investments) για το ποσό των 7.500€.
Act 5.3: Αξιολόγηση και αξιοποίηση του δυναμικού της αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, μέσω
ανάλυσης
προέλευσης
–
προορισμού,
τύπων
μεταφερόμενων
εμπορευμάτων,
χρησιμοποιούμενων διεθνών διαδρόμων και διατύπωση μέτρων για την προσέλκυση
εμπορευματικών ροών σε σιδηροδρομικούς άξονες (Assessment and Use of Market Potentials) για
το ποσό των 6.500€.
Act 5.4: Διατύπωση προτάσεων – μέτρων για τη μείωση των χρόνων διέλευσης των συνόρων
(Cutting stops at border crossings) για το ποσό των 7.500€.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο Αγρονόμου – Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον τομέα
των Μεταφορών.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Γνώσεις Η/Υ.
- Ειδικά για το Πακέτο Εργασίας 1, 3ετής τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση έργων της
Επιτροπής Ερευνών και ειδικότερα στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
2. (40.000€) – 1 άτομο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Πακέτο Εργασίας (Work Package) 3: Institutional platform and administrative co-operation
5.000€ σύνολο
Act 3.1: Act 3.1: Συνεργασία για την ανάπτυξη ενιαίου δικτύου Μεταφορών (Fostering cooperation for a single SEE transport network) για το ποσό των 3.000€.
Συνδρομή στην αποτίμηση της πρότασης για αναθεώρηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων
Μεταφορών, της διεύρυνσης της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια, της προοπτικής για την περίοδο 20132020 κλπ. για την ενίσχυση της συνεργασίας προς την ένταξη των Δικτύων των Δυτικών
Βαλκανίων στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.

Act 3.2: Μνημόνιο Συνεννόησης (Multilevel Memorandum of Understanding for a short term
advancement of cooperation on border-crossing sections) για το ποσό των 2.000€.
Συνδρομή στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Υλοποίησης μέτρων για τη βελτίωση και τυποποίηση των
διαδικασιών κατά τη διέλευση των συνόρων στη ΝΑ Ευρώπη.
Πακέτο Εργασίας (Work Package) 4: Transport model 19.000€ σύνολο
Act 4.1: Ανάλυση της ζήτησης (Demand analysis: methodology and data collection, Data loading
road railway and waterways).
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει:
- Συνδρομή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάλυση της ζήτησης.
- Συνδρομή στην ανάπτυξη υποδείγματος προσομοίωσης και στην κατάστρωση σεναρίων
ανάπτυξης προς διερεύνηση.
- Συλλογή δεδομένων.
Πακέτο Εργασίας (Work Package) 5: Cross border analysis 16.000€ σύνολο
Act 5.1: Αξιολόγηση χωρητικότητας υφιστάμενων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των
διασυνοριακών (Assessment of Available Infrastructure Capacity) για το ποσό των 3.500€.
Υποστήριξη των ενεργειών της δραστηριότητας, η οποία θα αποτελεί μια ευρεία έρευνα των
πρωτοβουλιών για την προώθηση της διατροπικότητας οι οποίες είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκαν
ή σχεδιάζονται για το μέλλον.
Act 5.2: Ανάλυση δυνατοτήτων και τάσεων και έρευνες σε συνοριακούς σταθμούς για την
απλοποίηση των διαδικασιών και την βελτίωση της απόδοσης του συστήματος μεταφορών
(Potential Competitive Elements and Cutting Running Times Objective: to plan shorter running
times for already existing and new trains; Make the infrastructure performance transparent;
Providing an input for infrastructure investments) για το ποσό των 3.500€.
Act 5.3: Αξιολόγηση και αξιοποίηση του δυναμικού της αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, μέσω
ανάλυσης
προέλευσης
–
προορισμού,
τύπων
μεταφερόμενων
εμπορευμάτων,
χρησιμοποιούμενων διεθνών διαδρόμων και διατύπωση μέτρων για την προσέλκυση
εμπορευματικών ροών σε σιδηροδρομικούς άξονες (Assessment and Use of Market Potentials) για
το ποσό των 6.000€.
Act 5.4: Διατύπωση προτάσεων – μέτρων για τη μείωση των χρόνων διέλευσης των συνόρων
(Cutting stops at border crossings) για το ποσό των 3.000€.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο Αγρονόμου – Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον τομέα
των Μεταφορών.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας.
- Γνώσεις Η/Υ.
3. (40.000€) - 1 άτομο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Πακέτο Εργασίας (Work Package) 3: Institutional platform and administrative co-operation
4.000€ σύνολο
Act 3.1: Act 3.1: Συνεργασία για την ανάπτυξη ενιαίου δικτύου Μεταφορών (Fostering cooperation for a single SEE transport network) για το ποσό των 2.000€.
Συνδρομή στην αποτίμηση της πρότασης για αναθεώρηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων
Μεταφορών, της διεύρυνσης της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια, της προοπτικής για την περίοδο 20132020 κλπ. για την ενίσχυση της συνεργασίας προς την ένταξη των Δικτύων των Δυτικών
Βαλκανίων στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.
Act 3.2: Μνημόνιο Συνεννόησης (Multilevel Memorandum of Understanding for a short term
advancement of cooperation on border-crossing sections) για το ποσό των 2.000€.
Συνδρομή στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Υλοποίησης μέτρων για τη βελτίωση και τυποποίηση των
διαδικασιών κατά τη διέλευση των συνόρων στη ΝΑ Ευρώπη.

Πακέτο Εργασίας (Work Package) 4: Transport model 19.000€ σύνολο
Act 4.1: Ανάλυση της ζήτησης (Demand analysis: methodology and data collection, Data loading
road railway and waterways).
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει:
- Συνδρομή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάλυση της ζήτησης.
- Συνδρομή στην ανάπτυξη υποδείγματος προσομοίωσης και στην κατάστρωση σεναρίων
ανάπτυξης προς διερεύνηση.
- Συλλογή δεδομένων.
Πακέτο Εργασίας (Work Package) 5: Cross border analysis 17.000€ σύνολο
Act 5.1: Αξιολόγηση χωρητικότητας υφιστάμενων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των
διασυνοριακών (Assessment of Available Infrastructure Capacity) για το ποσό των 4.000€.
Υποστήριξη των ενεργειών της δραστηριότητας, η οποία θα αποτελεί μια ευρεία έρευνα των
πρωτοβουλιών για την προώθηση της διατροπικότητας οι οποίες είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκαν
ή σχεδιάζονται για το μέλλον.
Act 5.2: Ανάλυση δυνατοτήτων και τάσεων και έρευνες σε συνοριακούς σταθμούς για την
απλοποίηση των διαδικασιών και την βελτίωση της απόδοσης του συστήματος μεταφορών
(Potential Competitive Elements and Cutting Running Times Objective: to plan shorter running
times for already existing and new trains; Make the infrastructure performance transparent;
Providing an input for infrastructure investments) για το ποσό των 4.000€.
Act 5.3: Αξιολόγηση και αξιοποίηση του δυναμικού της αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, μέσω
ανάλυσης
προέλευσης
–
προορισμού,
τύπων
μεταφερόμενων
εμπορευμάτων,
χρησιμοποιούμενων διεθνών διαδρόμων και διατύπωση μέτρων για την προσέλκυση
εμπορευματικών ροών σε σιδηροδρομικούς άξονες (Assessment and Use of Market Potentials) για
το ποσό των 6.000€.
Act 5.4: Διατύπωση προτάσεων – μέτρων για τη μείωση των χρόνων διέλευσης των συνόρων
(Cutting stops at border crossings) για το ποσό των 3.000€.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο Αγρονόμου – Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον τομέα
των Μεταφορών.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας.
- Γνώσεις Η/Υ.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
- Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ή/ και σε σχετικού αντικειμένου Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
- Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και ιδίως στις επιστημονικές περιοχές που αφορούν το έργο.
- Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον.
- Επιστημονική εμπειρία σε όλους ή στους περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:
- Πολιτική για τις Μεταφορές σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στην
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
- Πολιτική για τις Μεταφορές σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στον
τομέα των αστικών εμπορευματικών Μεταφορών.
- Ανάλυση δεδομένων προσφοράς και ζήτησης Μεταφορών.
- Αποτύπωση και ανάλυση χαρακτηριστικών των συνοριακών διελεύσεων και μελέτη μεθόδων
διευκόλυνσής τους.
- Ανάπτυξη υποδειγμάτων προσομοίωσης συστημάτων Μεταφορών.
- Εμπορευματικές μεταφορές, με έμφαση στα σημεία διασύνδεσης των συστημάτων διεθνών/
εθνικών μεταφορών με τα αστικά δίκτυα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Σημ. 1: Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό, θα κατατεθούν μόνο
εφόσον ζητηθούν.
Σημ. 2: Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται
στην Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ, Κτίριο Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, 4ος όροφος, Γρ.
Καθ. Γ. Μίντση, έως την Παρασκευή 18/01/2013 και ώρα 14:00
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με
τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής
με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο
των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προτάσεων.
4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν
χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά
συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα
κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί
αντικατάσταση
του/των
επιλεχθέντος/ντων
με
άλλον/ους
ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
7. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα
είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της παράτασης.
8. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός
αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο
2310-996136.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου
Αντιπρύτανις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)

Επώνυμο : ……………………………….…………..…. Όνομα: ………………….………………………………….
Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ………………… Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): …………….….
Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….……..………… Νομός: …………….…………..……….…
Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….…………….....….
Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..……………….........….….
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ………..
Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:………..
Κινητό τηλ : ……………………….. e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ……………………………....
Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (να αναγραφεί και στο εξωτερικό του φακέλου):

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο
των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία : ___/___/______

Συνημμένα υποβάλλω : 1.
2.

